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1. Formål med tilsynet

Lovgrundlag: Lov om Social Service § 151 og Retssikkerhedsloven § 15 og 16.

Lov om Social Service § 151. 
"Den stedlige kommune, jf. § 148a, har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale 
opgaver efter § 83 og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunalbesty-
relsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til kommunalbestyrelsens ved-
tagne kvalitetsstandarder, jf. § 139"

Retssikkerhedsloven § 15 og 16. 
"§ 16 Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale op-
gaver løses.
§ 15 Tilsynet omfatter både indholdet af tilbudene og den måde, opgaverne udføres på"

Formålet med de uanmeldte tilsyn er således:

• at afdække og kontrollere om hjælpen udføres i overensstemmelse med lovgiv-

ningen, de politisk vedtagne kvalitetsstandarder og plejecentrets værdier og 

administrative procedurer og retningslinier

• at tilse kvaliteten i tilrettelæggelsen og udførelsen af pleje og omsorg på udvalg-

te områder, fx personlig pleje, sundhed og trivsel,  hverdagsliv  herunder aktivi-

teter, forplejning og praktisk hjælp m.v. og særlige fokuspunkter

• at undersøge borgernes, og evt. pårørendes tilfredshed (pårørende i det omfang 

det er muligt i en kontekst for uanmeldt tilsyn )

• at undersøge medarbejderkompetencerne i forhold til borgernes behov og hvilke 

muligheder der er for efteruddannelse 

• at undersøge hvilke interne instrukser og retningslinier der er, om de understøt-

ter opgaveløsningen og om medarbejdernes kendskab til og anvendelse af disse.

Tilsynet skal således bidrage til 

• at de kommunale opgaver løses i overensstemmelse med lovgivningen og de 

vedtagne kvalitetsstandarter i Gribskov Kommune  

• at forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til 

alvorlige problemer 

• at der dannes et grundlag for læring og fremadrettet kvalitetsudvikling af pleje-

centrenes ramme og indhold, herunder kvalitetsudvikling af metoder, kompeten-

ceudvikling af personale og organisationsudvikling.

Tilsynets resultater indgår i den samlede kvalitetsopfølgning på plejecenterområdet i 

Gribskov Kommune.

2. Metode

Det uanmeldte tilsyn tager udgangspunkt i en samlet vurdering af plejecentret ved hjælp

af følgende målemetoder:

• Gennemgang af udvalgte borgerjournaler mhp. at afdække, hvordan bevilligede 

ydelser udmøntes i den enkelte borgers dagligdag . Ved tilsynet blev 6 borger-

mapper gennemgået.
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• Undersøgelse af hverdagslivet, herunder borgernes trivsel og sundhed og mulig-

heder for aktiviteter.

• Magtanvendelser og indgreb i selvbestemmelsesretten.

• Observation på plejecentrets fællesarealer og i udvalgte borgeres boliger.

• Observation af interaktionen mellem borger og personale og atmosfæren.

• Interview med borgere, pårørende, medarbejdere og ledelse.

• Særligt udvalgte fokusområder: 1) Sammenhæng i tilrettelæggelse af helheds-

plejen for borgere (pleje, træning og aktivitet) og 2) forebyggelse af indlæggelser

3) udmøntning af Mad- og Måltidspolitikken

•

Tilsyn har i 2013 bestået af: 

• Undersøgelse af om der er fulgt op på anbefalingerne fra tilsynet 2012. Den spe-

cifikke metode afhænger af anbefalingens karakter

• Observationer og samtaler med borgere og medarbejdere der var til stede under 

observationerne : Samtaler med borgere skete ved rundgangen på Udsigten og 

der var interview med 3 medarbejdere fra dagholdet og 1 fra aftenholdet

• Telefoninterview med 3 pårørende 

• Interview af 3 ledelsesrepræsentanter ( virksomhedschef, souschef/dagcenterle-

der og den ansvarlige for det sygeplejefaglige område) 

Plejecenter Udsigten er et af Gribskov Kommunes plejecentre. Plejecenter Udsigten dri-

ves af Attendo Care, som er privat leverandør af pleje og omsorg for ældre.

3. Tilsynets konklusion

Konklusionen kendetegnes ved et tilsynsresultat, hvor Tilsynet har vurderet:

• at Udsigten har arbejdet med anbefalingerne fra seneste tilsyn i 

november/december 2012.  For 2 af anbefalingernes vedkommende, vedr. kalde-

anlæg og informationer om borgerne inden indflytning, er disse ikke 

etableret/gennemført ved gennemførelsen af tilsyn 2013. ( Ved udarbejdelse af 

tilsynsrapporten, er kaldeanlægget færdiginstalleret). Anbefalingen vedr. 

magtanvendelse er der arbejdet med og proceduren er ajourført.

• anbefalingen vedr. systematisk dokumentation m.v., er der endvidere arbejdet 

med ift til at etablere en IT-baseret dokumentationsform, men uden resultat. Til-

synet vurderer således at dokumentationen er endnu mindre stringent og 

systematisk end ved seneste tilsyn. Men Tilsynet blev præsenteret for en handle-

plan, med iværksættelse august 2013, med henblik på sikring af kvaliteten i 

dokumentationen og implementering i praksis

• beboerne er tilfredse med forplejningen, men ifølge det oplyste er der behov for 

opmærksomhed på kvaliteten af den varme mad

• at pårørende til borgere på Udsigten er meget tilfredse med og trygge ved, at 

deres pårørende bor på Udsigten. Plejen og omsorgen er rigtig god og der er en 
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god og motiverende omgangstone. Eneste område der ikke er tilfredshed med, er

rengøringsstandarden af lejlighederne.

• at der er sammenhæng mellem aktiviteter og plejen, men med hensyn til trænin-

gen, er det ikke vurderingen, at der på samme måde er en sammenhæng og at 

træningen altid implementeres i plejen for de borgere der er bevilliget træning.

Bemærkninger

• på baggrund af oplysninger fra medarbejdere om forhold vedr. den varme mad, 
skønnes det nødvendigt med opmærksomhed på kvaliteten af denne

• på baggrund af oplysninger fra pårørende om rengøringen i lejlighederne, skøn-
nes det nødvendigt med skærpet opmærksomhed på denne.

Anbefalinger

1. Det anbefales at den handleplan for sikring af kvaliteten i dokumentationen der 
er iværksat gennemføres stringent, herunder den implementering i medarbejder-
gruppen, der er indbefattet i handleplanen.

2. Det anbefales, at der mellem Udsigten og CSS bør ske en forventningsafstemning
ift. videregivelse af oplysninger om borgernes behov og funktionsniveau til pleje-
centret efter, at borgeren har accepteret tilbud om centerbolig. 

3. Det anbefales, at der i samarbejde med CSS nærmere undersøges omfang og år-
sager til leveringstiderne på hjælpemidler.   

4. Det anbefales at sikre implementeringen af træning i plejen såvel dag som aften 
og at der sker dokumentation af træningen i borgermapperne for de borgere der 
er bevilliget træning.

5. Det anbefales at det sikres, at der sker formidling til aften/natmedarbejdere, af 
de vurderinger og tiltag der aftales på teammøder ift. til helhedsplejen.

4. Undersøgelse af opfølgning og hvilke tiltag der er fore-
taget på baggrund af anbefalinger fra tilsynet i 2012

Anbefalinger – evt. 
bemærkninger

Tiltag på baggrund af anbefalinger

1 Kvalificering af 
indflytninger, anbe-
fales det i samar-
bejde med Sund og 
Bolig Visitationen, 
at der tages yderli-
gere initiativer til at
sikre, at informatio-
ner om borgernes  
behov og funktions-
niveau tilgår pleje-
centret hurtigt ef-
ter, at borgeren har 
accepteret tilbud 
om centerbolig

Medarbejderne oplyser, at det fortsat er et område der kan for-
bedres. Der gives eksempler på, hvor vanskeligt det er at få in-
formationer om borgerne, som kommer fra Gribskov Kommune.
Desuden oplyses også eksempler på, hvor lang tid der kan gå 
inden bevilligede hjælpemidler modtages, fx ved en nyindflyt-
ning, hvor der blev bevilliget ringemåtte. Der gik lang tid inden 
den kom, og borgeren nåede at falde med indlæggelse til følge.

Kommer borgeren fra Toftebo, foreligger der altid, ifølge med-
arbejderne, informationer så Udsigten kan forberede mod-
tagelsen af borgeren.

Ledelsen oplyser, at de nødvendige oplysninger ikke kommer 
automatisk fra visitationen. Det er et detektivarbejde, at få ind-
hentet oplysninger så indflytningen kan forberedes forsvarligt. 
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Ved indflytninger, hvor borgeren kommer fra Toftebo, fås nu re-
levante oplysninger, efter anmodning.
Ledelsen har taget spørgsmålet op på driftsmøder med Center 
for Social og Sundhed (CSS) i 2011 og 2012. 

Observation  Ved gennemgang af borgermapper, var der 1  
mappe, hvor borgeren kom fra en anden kommune, hvor funk-
tionsbeskrivelse/status i dette tilfælde var fremsendt.

2 At der arbejdes 
målrettet på at do-
kumentere sy-
stematisk samt 
anvende handlepla-
ner stringent, såle-
des at de reelt bli-
ver et redskab til 
læring, der kan un-
derstøtte og kvalifi-
cere de refleksio-
ner, som udspringer
af den konstruktive 
dialogbaserede kul-
tur, der i øvrigt ken-
dertegner Udsigten.
Det er tilsynets vur-
dering, at tiltag til 
forbedringer ikke 
kan afvente over-
gang til IT baseret 
dokumentation

Tilsynet gennemgik 6 borgermapper. Alle mapper fremstår kom-
plekse og ustrukturerede ift. klarhed på, hvor og hvordan der 
dokumenteres. Handleplaner er ikke reviderede kontinuerligt, 
ingen målrettede evalueringer på iværksatte handlinger og do-
kumentationen er mangelfuld. Bl.a. følgende eksempler:

• 2 mapper med eksempler på manglende opfølgning på 
plan for behandling af tryksår

• i 1 mappe er der først efter 1 år fulgt op på at tandple-
jer skulle komme hver 3. måned, men tandplejen er 
ikke kommet. Desuden notater der omhandler flere 
fald i løbet af de sidste måneder, uden der er fulgt op 
med en målrettet handleplan, samt manglende vægt-
kontrol, hvor der har været et større vægttab

• i 1 mappe fremgår det ikke, at borgerne får de visitere-
de ydelser, der er faktisk eksempler ud fra dokumenta-
tionen på, at borgeren selv udfører nogle af de visitere-
de ydelser

Borgere med demens
3 ud af de 6 borgere, hvor tilsynet gennemgik borgermapperne,
er demente. I 2 af mapperne forligger der handleplan for de-
mensstimulering, men dokumentationen er usystematisk. Det 
er vanskeligt at vurdere, hvor regelmæssigt, de valgte aktivite-
ter er udført, da dokumentationen er sporadisk. Dokumentatio-
nen foregår desuden flere steder, hvilket gør det vanskeligt at 
skabe et overblik.
I en borgermappe er der ingen demenshandleplan, men det 
fremgår at borgeren fremstår dement. Ordlyden er ikke blevet 
ændret, selv om borgeren har fået diagnosen dement, og der er
bevilliget demenspakke.

Døgnrytmeplaner (DPR)
Der forefindes DPR'er i alle mapper. Revideringen af DPR'erne 
er ikke sket kontinuerligt og regelmæssigt. 

3 At kaldeanlægget 
bør udskiftes hur-
tigst muligt, grun-
det risiko for hæn-
delser, der kan have
alvorlige karakter

Medarbejderne oplyser at kaldeanlægget fortsat ikke er bragt i 
orden. Alarmerne går i gang, uden aktivering og ringemåtter 
aktiverer telefonen. En medarbejder oplyser som eksempel, at 
vedkommende var ved at falde med en borger og det var ikke 
muligt at tilkalde hjælp.

Ledelsen oplyser, at udskiftningen af kaldeanlægget ikke er 
færdigt. Arbejdet er påbegyndt i april 2013., men afbrudt og 
ikke gennemført. 

Ved tilsynsrapportens endelige  udarbejdelse er kaldeanlægget  
installeret, ifølge CSS

4 At retningslinier 
og materiale vedr. 
magtanvendelser 
bliver ajourført, og 

Medarbejderne oplyser, at ved anvendelse af magt dokumente-
res dette i borgermappen. Medarbejderne  er ikke helt på det 
rene med, hvordan indberetningen af magtanvendelser sker, 
men er ikke i tvivl om, at de vil gå til ledelsen.
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at det løbende er et 
tema, der bliver ar-
bejdet med – dels 
for at medarbejder-
ne kan blive afklaret
på, om de i visse si-
tuationer udøver 
indgreb og dels for 
at inddrage disse 
perspektiver i hele 
tilgangen til beboer-
ne

Siden seneste tilsyn, har Udsigten haft bevilliget tilladelse til 
indgreb i selvbestemmelsesretten for én borger. Medarbejderne
oplyser i denne sammenhæng, at det er der ikke behov for 
mere. Men der er ikke klarhed på, hvilke tiltag der har skabt en 
udvikling, så det ikke længere er nødvendigt at anvende magt i 
hygiejnesituationer.

Ledelsen oplyser, at procedurerne i forbindelse med anvendelse
af magt blev revideret umiddelbart efter sidste tilsyn. Desuden 
har der været undervisning i magtanvendelsesbekendtgørelsen 
og medarbejderne har fået rådgivning/supervision i metoder 
der forebygger anvendelse af magt.

Desuden oplyses, at det er et område der er vanskelig at opar-
bejde rutiner i, da det er meget sjældent der anvendes magt.

Observation: Dokumentationen er for utilstrækkelig til at kunne
anvendes i et læringsperspektiv, eksempelvis evaluering af, 
hvilke tiltag, der har haft en gavnlig effekt og hvilke der ikke 
har haft en gavnlig effekt.

Ledelsens generelle 
forvaltning af anbe-
falinger

Umiddelbart efter seneste tilsyn i november/december 2012 har
ledelsen udarbejdet en handleplan vedrørende de bemærknin-
ger og anbefalinger der fremgik af tilsynsrapporten.

Ledelsen oplyser omkring anbefalingerne for demensstimulering
og dokumentation, at der har været tiltag til indførelse af IT do-
kumentation med Avaleo, men de er aldrig vendt tilbage. Andre
IT leverandører har været overvejet, men fraveget igen, da 
man afventer  sammenhængen med det IT system, som Gribs-
kov Kommune er undervejs med. 

Desuden oplyses, at den faldende kvalitet i dokumentationen er
betinget af det flow der har været personalemæssigt, grundet 
afgang og barsel, samt den sygeplejefaglige medarbejders 
ressourceforbrug i forbindelse med sygeplejestuderende.

I sammenhæng med orlovsstillinger og øvrigt flow i medar-
bejderstaben, er det besluttet at arbejde målrettet på højnelse 
af de faglige kompetencer ved ansættelse af flere SSA'er og sy-
geplejerske, det har dog vist sig vanskeligt i rekrutteringen, 
men målet er ca. 50 % SSH'er og 50% SSA'er/Sygeplejersker.

I erkendelse af, at IT baseret dokumentation ikke umiddelbart 
er forestående, blev tilsynet præsenteret for en handleplan for 
sikring af kvalitet i dokumentationen med opstart august 2013, 
med det formål:

• ”enkelt og overskueligt (papir) dokumentationssystem, 
indtil elektronisk dokumentation implementeres

• sikring af udførelse og signering for opgaver
• sikring af opfølgning og evaluering på handleplaner/ind-

satsområder (læringsperspektivet)
• sikring af opfølgning på døgnrytmeplaner
• sikring af udførelse  og opfølgning på demensstimule-

ring samt katalog 
• sikring af korrekt sagsgang for magtanvendelse (an-

søgt/ikke ansøgt)”

Tilsynets vurdering 
og evt.  bemærknin-
ger og/eller  evt 

Tilsynet vurderer
• at der er taget ledelsesmæssige initiativer til, på bag-

grund af seneste tilsynsrapport, at arbejde med de be-
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supplerende anbe-
falinger

mærkninger og anbefalinger Tilsynet gav
• at der ikke er et synligt udkomme af arbejdet med de-

mensstimuleringen og arbejdet med systematikken i 
dokumentationen og anvendelse af dokumentationen i 
et læringsperspektiv. Som konsekvens heraf, har le-
delsen  taget initiativ til igangsættelse af, at arbejde 
med sikring af kvaliteten i dokumentationen (papirud-
gave), samt implementeringen i praksis

• at der fortsat bør ske en forventningsafstemning i sam-
arbejde med CSS, ift. videregivelse af relevante op-
lysninger/informationer om borgerne fra GK inden ind-
flytning

• at det bør undersøges i samarbejde med CSS, i hvilket 
omfang og hvilke årsager der er til lange leveringstider 
på hjælpemidler, når det forekommer

• at retningslinier vedr. magtanvendelser er ajourført og 
der er arbejdet med indholdet i bekendtgørelsen og 
forebyggende metoder.

Anbefalinger
1. Det anbefales at den handleplan for sikring af kvaliteten

i dokumentationen der er iværksat gennemføres strin-
gent, herunder den implementering i medarbejdergrup-
pen, der er indbefattet i handleplanen.

2. Det anbefales, at der mellem Udsigten og CSS bør ske 
en forventningsafstemning ift. videregivelse af oplysnin-
ger om borgernes behov og funktionsniveau til pleje-
centret efter, at borgeren har accepteret tilbud om cen-
terbolig.

3. Det anbefales, at der i samarbejde med CSS nærmere 
undersøges omfang og årsager til leveringstiderne på 
hjælpemidler. 

5. Sammenhæng mellem personlig pleje, pleje af borgere 
med særlige behov, træning og aktiviteter med særligt fo-
kus på udmøntning af Mad- og Måltidspolitikken i praksis

Grundlag Beskrivelse – vurdering 

Observationer Ved 1. besøg foregik rundgangen ved tiden for aftensmaden. 
Umiddelbart var det ikke synligt, at der var den samme indsats 
for hygge omkring maden, som ved tidligere tilsyn. Borddæk-
ningen var kedelig og maden var desuden sammensat af pålæg
der var meget ens i sit udseende og ikke oplevedes inspireren-
de. Desuden var det indtrykket, at der var en afmattet stem-
ning

Ved 2. besøg foregik rundgangen ved middagstid. Denne dag  
fremstod Udsigten mere hyggelig med en behagelig atmosfære,
lidt pænere dækkede borde og medarbejderne virkede generelt 
mere engagerede.

Oplysninger fra bor-
gerne

Ved små korte samtaler med enkelte beboere ved rundgangen, 
blev der givet udtryk for tilfredshed også med forplejningen.

Oplysninger fra på-
rørende 

De pårørende oplyser samstemmende, at de er meget tilfredse 
med, at deres pårørende er på Udsigten. Det er et dejligt sted 
og de er trygge ved, at deres pårørende netop bor på Udsigten.
Oplever at der er en god pleje og omsorg og at omgangstonen 
og kommunikationen er rigtig god. 
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Om forplejningen oplyses, at det er deres opfattelse, at deres 
pårørende er tilfredse og får nødvendig hjælp ved måltiderne. 
Oplevelsen er også, udtrykt af en enkelt pårørende, at maden 
ser pæn og ordentlig ud.

Alle pårørende oplyser desuden, at der er rent og ryddeligt på 
fællesarealerne, men at rengøringen i lejlighederne ikke er til-
fredsstillende.

Endelig oplyser de pårørende, at det er deres opfattelse, at be-
boerne på Udsigten motiveres til og deltager i de aktiviteter der
er, i det omfang det er muligt at motivere dem. En enkelt pårø-
rende kunne dog godt tænke sig, at det kunne lykkes at moti-
vere vedkommendes pårørende til deltagelse i ture udenfor Ud-
sigten.

Oplysninger fra 
medarbejderne

Mad og måltider
Medarbejderne oplyser, at de ikke synes den varme mad er så 
god og at den opleves triviel. Der gøres lidt for at ”peppe” den 
op. Giver eksempler som: klumper af husblas i fromage, klum-
per i kartoffelmosen – eller at den er for flydende og et eksem-
pel på at en beboer ikke kunne skære sin hakkebøf, grundet 
den var hård. Endelig nævnes, at en vegetar ikke har nogen 
valgmuligheder ift. den varme mad og at det kan mærkes på 
beboerne, når de ikke er glade for maden
Om aftenen er der en køkkenmedhjælper der laver smørrebrød 
og en lun ret. Medarbejderne oplyser, at den kolde mad er god 
og at beboerne er godt tilfreds med aftensmaden.
Morgenmaden er helt individuel ift. beboernes ønsker.

Det oplyses endvidere, at beboere der kan, inddrages i det, der 
er muligt, fx borddækning, her benyttes også ”leg”, som en 
metode til at få beboerne med. Det oplyses dog også, at flere af
beboerne har så komplekse vanskeligheder, at de ikke kan.

Træningen
Det oplyses, i særlig grad fra en af afdelingerne, at der er et 
tæt samarbejde med træningsmedarbejderen, og at når de me-
dinddrages bliver opmærksomheden skærpet på implemente-
ring af træning i plejen.
Aftenmedarbejderen oplyser, at der ikke er tilstrækkelig kend-
skab til hvem der har træning og er usikker på om dokumenta-
tionen er i orden, da vedkommende oplyser, at det så ville 
være kendt, hvis der var træning.

Medarbejderne oplyser, at der på teammøder drøftes helheden 
omkring beboere, men der tages ikke referat og formidlingen til
aftenmedarbejderne synes lemfældig.

Aktiviteter
De enheder, der deltog i Tilsynet, oplyser at beboerne kan 
komme i dagcentret, hvilket også flere gør, men at det varierer 
fra de forskellige afdelinger, hvor mange det drejer sig om. Li-
geledes deltager beboerne også i arrangementer der laves for 
både beboere på plejecentret og borgere fra byen. Om aftenen 
arrangeres filmaftner, sangaftner m.v.

Ud over de planlagte aktivitetstilbud, er det de nære daglige 
gøremål der inddrages i plejen som en aktiverende del af bebo-
ernes hverdag. Spontane aktiviteter, som fx gåture, cykelture, 
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spise ude om sommeren, er ligeledes en del af hverdagen. 

Ledelsens betragt-
ninger  om sammen-
hængen 

Ledelsen oplyser, at der altid er en medarbejder der spiser med
ved måltiderne -  det pædagogiske måltid og at der løbende 
plukkes blomster etc til udsmykningen.

Ledelsen omtaler ligeledes de aktiviteter der foregår i de nære 
daglige gøremål, samt de spontane aktiviteter.

Ledelsen oplyser desuden, at de har en klar opfattelse af, at 
medarbejderne anvender den aktiverende tilgang i plejen. I for-
hold til handlingskataloget for demensstimulering, er det de 
daglige nære ting, hvor medarbejderne forsøger at aktivere. 

Ledelsen har ved medarbejdersamtaler systematisk spurgt ind 
til, hvorvidt medarbejderne anvender den aktiverende tilgang i 
plejen. Alle har kunnet komme med eksempler på, hvor de 
anvender den aktiverende tilgang.

På Udsigten er rengøringen en integreret del af plejen. Ledelsen
er i overvejelse på, at ændre strukturen, så pleje og rengøring 
adskilles, da det er opfattelsen, at en sådan struktur bedre vil 
sikre de enkelte opgaver og gennemførelsen af dem.

Tilsynets vurdering 
og evt.  bemærknin-
ger og/eller anbefa-
linger 

Tilsynet vurderer
1. Mad og måltider    Umiddelbart er beboerne tilfredse med

maden. Men der synes behov for opmærksomhed på 
kvaliteten af den varme mad.

2. Træning.   Udsigten har ikke en træningsenhed, men to 
gange ugentligt kommer der en træningsmedarbejder 
til de borgere der er bevilliget træning. Implementerin-
gen af træningen i plejen vurderes ikke at være konse-
kvent. Og ifølge oplysningerne er implementeringen i 
aften og (nat) ikke sket. 

3. Aktiviteter.   Det vurderes, at aktiviteter er inddraget 
som en naturlig del af hverdagslivet og plejen/omsor-
gen. Samtidig med, at der er tilbud på både afdelingsni-
veau, ved fællesarrangementer med borgere udefra og i
dagcentret.

Bemærkning

• på baggrund af oplysninger fra medarbejdere om kvali-
teten af den varme mad, skønnes det nødvendigt med 
opmærksomhed på denne

• på baggrund af oplysninger fra pårørende om standar-
den af rengøringen i lejlighederne, skønnes det nødven-
digt med skærpet opmærksomhed på standarden

Anbefalinger

• at sikre implementeringen af træning i plejen såvel dag 
som aften og at der sker dokumentation af træningen i 
borgermapperne, for de borgere der er bevilliget træ-
ning

• at et sikres, at der sker formidling til aften/natmedar-
bejdere, af de vurderinger og tiltag der aftales på team-
møder ift. til helhedsplejen.
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6. Forebyggelige indlæggelser

Grundlag Beskrivelse - vurdering 

Faktuelle antal ind-
læggelser

Egne data
Det oplyses, at antallet er lavt. 

Medarbejdernes op-
lysninger

Medarbejderne oplyser, at der ikke er mange indlæggelser. Me-
ner ikke de kunne være forebygget, undtagen den borger der 
faldt grundet manglende hjælpemiddel.  

Ledelsens oplysnin-
ger

Det oplyses af ledelsen, at antallet af indlæggelser er lavt og at 
de beboere der har været indlagt ikke vurderes at kunne have 
været undgået. 

Det har været forsøgt, at få ”Triage - modellen” implementeret, 
men det er vanskeligt grundet de fysiske rammer, da afdelinger-
nes kontorer er beliggende i gangarealer, hvorfor en over-
sigtstavle med beboernes navne og problemstillinger ikke kan 
sættes op.

Tilsynets vurdering 
og evt. bemærknin-
ger og/eller anbe-
falinger

Tilsynet vurderer
• at Udsigten har stort fokus på forebyggelse af indlæg-

gelser   
• i forhold til at anvendelse af ”Triage-modellen”, som et 

yderligere redskab til forebyggelse, kan det anbefales at 
finde alternativer til en oversigtstavle eller til, hvordan 
oversigtstavlen kan placeres.

7. Magtanvendelser og klager

Grundlag Beskrivelse - vurdering

Magtanvendelser 1. godkendt magtanvendelse

Antal godkendte 
indgreb i selvbe-
stemmelsesretten 
vedr. hygiejne

1 godkendelse til indgreb i hygiejnesituationer. 

Medarbejderne oplyser om undervisningen, der har fundet sted, 
omkring magtanvendelse og indgreb. 
Igen gives oplysninger om, at det er uklart, hvad der har virket 
og været udslagsgivende for ændringer i beboerens adfærd, så 
indgreb ikke længere er nødvendigt, hos den konkrete borger.

Klager Ingen klager

Ledelsens betragt-
ninger  ift.  
magtanvendelser 
og indgreb samt 
klager

Ledelsen oplyser, at der har været undervisning i reglerne om 
magtanvendelse samt af Hillerød Hospital om demens, som 
også har rådgivet ift til indgreb ud fra – hvornår på døgnet op-
står problemet, - hvilket tiltag har været effektive.

Ved fravær af det faste personale, er det kollegaer der vikarie-
rer, hvorfor der sjældent er vikarer udefra. Ifølge ledelsen er 
dette medvirkende til erfarings- og videnformidling medar-
bejderne imellem,på tværs af dag/aften/nat medarbejderne.

Tilsynets vurdering 
og evt. bemærknin-
ger og/eller anbefa-
linger

Tilsynet vurderer
• at der er arbejdet med metoder til forebyggelse af ind-

greb og magtanvendelse
• at der ikke er tilstrækkelig fokus på evaluering, således 

konkrete episode kan danne baggrund for læring.
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8. Observationer af fællesarealer og lejligheder

Grundlag Beskrivelse - vurdering

Fysiske rammer Udsigten består af 24 1-værelses lejligheder og 4 2-værelses 
lejligheder. Udsigten er beliggende i en ombygget skole. Huset 
er indrettet i flere niveauer, hvilket i sig selv giver en hyggelig 
atmosfære.
I haven er der borde og stole, så der spises ude og der er en 
lukket, møbleret havepavillon.

Observationer Såvel inde som ude fremstår Udsigten velholdt og der er rent og
pænt over det hele. Desuden er Udsigten præget af, at der er 
stor opmærksomhed og omsorg for beboerne med en respekt-
fuld kommunikation.

Tilsynet så ingen beboerlejligheder ved dette tilsyn.

Tilsynets vurdering 
og evt. bemærknin-
ger og/eller anbefa-
linger

Ingen vurdering/bemærkninger

Gribskov den 15. november 2013

Fanny Øster Gitte Widmer
Pædagogisk Konsulent Sundhedsfaglig Konsulent
Tilsynsenheden Sundhedsafdelingen
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Bilag 1.

9. Tilsynets tilrettelæggelse og afvikling i 2013

Tilsynet afvikles som følgende:

• Ud fra seneste uanmeldte tilsyns bemærkninger og anbefalinger tilrettelægges 

metoder til opfølgning på, hvilke tiltag der er fortaget på baggrund af anbefa-

lingerne. Dette kan, i de tilfælde hvor anbefalingerne omhandler dokumentation 

fordre gennemgang af en eller flere borgermapper.

• Ved starten af besøget kontaktes centrets leder eller stedfortræder, som oriente-

res om tilsynet. Ledelsen anmodes om at kontakte udvalgte borgere for i videst 

muligt omfang at indhente deres accept af om tilsynet må læse den dokumenta-

tion, der findes for den enkelte borger m.v. tilsagnet dokumenteres i borgerens 

dokumentation.

• Tilsynet vil ved dette tilsyn anvende observationsmetoden i væsentligt omfang 

ved deltagelse i måltider og være til stede i boenhederne, kombineret med de 

samtaler undervejs, der opstår med borgere og medarbejdere

• Rundgang på plejecentret foregår således, at tilsynsmedarbejderne går frit rundt 

uden ledsagelse. Der foretages observationer på centrets fællesarealer.

• Ved tilsynets afslutning kontaktes lederen eller dennes repræsentant. Der fore-

tages et interview med lederen ud fra fokusområderne, der drøftes opklarende 

spørgsmål, og lederen får en kort orientering om tilsynets forløb.

• Tilsynsrapport udarbejdes og sendes til plejecentret, senest 14 arbejdsdage efter 

tilsynets afslutning, til bemærkninger for faktuelle fejl og misforståelser. Eventu-

elle bemærkninger af faktuel karakter indarbejdes i rapporten.

• Den endelige tilsynsrapport sendes i formel høring hos plejecentret/lederen og 

centerrådet. I den formelle høring kan holdninger til tilsynsrapporten og bemærk-

ninger til Tilsynets vurderinger tilkendegives.

• Formelle høringssvar vedlægges tilsynsrapporten som bilag til rapporten.

• Den endelige tilsynsrapport sendes til plejecentret og SUND.

• Tilsynsrapporter sendes til høring i Ældrerådet med efterfølgende forlæggelse i 

Social- og Sundhedsudvalget.  
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Bilag 2

10 Høringssvar

10.1 Plejecentret ved lederen

Ledelsen har ingen bemærkninger til rapporten

10.2 Centerråd 

Centerrådet har den 7. november 2013 afgivet følgende høringssvar:

”Udsigten Tilsynsrapport 2013

 
Centerrådet har modtaget Tilsynsrapport 2013 for Udsigten og kan meddele, at vi har taget 
denne til efterretning.

 
Venlig hilsen
Tove Madsen
Formand for Centerrådet ved Udsigten”
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